
 Institucijų, vykdančių mokytojų  

   ir švietimo pagalbą teikiančių  

   specialistų kvalifikacijos  

   tobulinimą, veiklos vertinimo ir   

   akreditacijos taisyklių 

                                                                                                                      3 priedas 
 

(Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos 

tobulinimą, veiklos įsivertinimo išvadų forma) 

 

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ 

SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ,  

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

 

1. Institucijos pavadinimas. Panevėžio rajono švietimo centras 

2. Įsivertinimo data. 2019 m. sausio mėn.        

3. Veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalių įsivertinimas. 

          

         Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

3.2. Internetas Vadyba    4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Prieinamumas 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Statistika 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Grįžtamasis ryšys 3 Viskas gerai 

      Veiklos dalies įsivertinimo išvada: institucija užsitikrinusi perspektyvą. 

      Argumentai: Švietimo centras pakankamai gerai apsirūpinęs šiuolaikine kompiuterine technika. 

Klientų mokymui naudojami 5 nešiojami, 10 planšetinių kompiuterių, 3 multimedijos projektoriai, 

interaktyvi lenta. Švietimo centro patalpose veikia bevielis interneto ryšys (Wi-fi) 80 Mbps, kuriuo 

nemokamai naudojasi visi lankytojai: renginių lektoriai ir dalyviai. Švietimo centre 0,5 etato dirba 

metodininkas informacinių technologijų specialistas, visi pedagoginiai darbuotojai konsultuoja 

klientus informacinių technologijų naudojimo klausimais. Vyko 16 konsultacijų IT klausimais. 

Rajono ugdymo įstaigos turi galimybę pasinaudoti Švietimo centro planšetiniais kompiuteriais (8 

vnt.), 2018 m. šia galimybe pasinaudojo penkios švietimo įstaigos. 

Švietimo centro interneto svetainėje http://www.prsc.lt skelbiamos naujienos, publikuojami 

veiklos planavimo dokumentai, ataskaitos, vykdoma dalyvių registracija į renginius. Renginių 

dalyviai elektroniniu paštu gauna priminimus apie vyksiančius renginius, po renginio dalyviams 

elektroniniu paštu siunčiamos apklausos apie renginius. Svetainėje publikuojamos klientų 

dalyvavimą renginiuose patvirtinančios pažymos, kurias renginių dalyviai gali išsispausdinti, 

fiksuojamas apsilankymų svetainėje skaičius. Svetainės lankytojai gali užsiprenumeruoti Švietimo 

centro naujienlaiškį (gauti svetainės naujienas elektroniniu paštu). 

Švietimo centras turi paskyrą socialiniame tinkle https://www.facebook.com/prsc.lt/ 

„Facebook“. Čia skelbiama naujausia informacija, renginių dalyviai turi galimybę rašyti 

komentarus, realiu laiku gauti atsakymus į klausimus. Komentarai peržiūrimi, aptariami, į juos 

atsižvelgiama organizuojant kitus kvalifikacijos tobulinimo renginius. 

Švietimo centras organizuoja mokymus nuotoliniu būdu. Šiems mokymams organizuoti 

naudojama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Informacinių technologijų centro nuotolinio 

mokymo aplinka „Moodle“ (http://vma.emokykla.lt/moodle). 2018 m. nuotoliniu būdu organizuoti 

mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti. 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. 

įsakymu Nr. V-647 paskelbtus 2017–2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir siekiant ugdyti 

profesinį pedagogų skaitmeninį raštingumą 2018 metais parengtos dvi 40 akad. val. programos: 

http://vma.emokykla.lt/moodle
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„Kompiuterinio raštingumo mokymai“ ir „Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT 

kompetencijai tobulinti“ ir 18 val. programa „MS Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint) 

programos ir Google sistemos įrankiai mokytojo darbe“, vyko 3 mokymai, skirti mokytojų 

skaitmeninio raštingumo kompetencijoms tobulinti, organizuoti nuotoliniai mokymai mokytojų 

edukacinei IKT kompetencijai tobulinti. Švietimo įstaigose vyko 9 renginiai, skirti skaitmeninių 

įrankių panaudojimui pamokos kokybei bei ugdymo proceso gerinimui bei pedagogų skaitmeniniam 

raštingumui ugdyti: „Internetinių įrankių panaudojimas mokinių mokymosi motyvacijai skatinti“, 

„XXI amžiaus mokykla“, „Vertinamų ir nevertinamų veiklų kūrimas virtualioje mokymosi aplinkoje 

Moodle “, „Elektroninio dienyno privalumai ir trūkumai“, „Pažinkime GIS – kurkime skaitmeninius 

žemėlapius (pradedantiesiems)“, „Fizikos mokymas netradicinėse aplinkose“, „Matematikos 

mokymas panaudojant skaitmenines priemones“, „Geografijos pamokos kitaip“. Įgyvendinant 

projektą „Komunikacijos tiltai“ buvo parengta 40 akad. val. mišriojo mokymosi programa, skirta 

komunikavimo užsienio kalba (anglų) kompetencijos ugdymui, šios programos įgyvendinimo metu 

panaudojant IKT įrankius pirmą kartą organizuota dviejų mokyklų vaizdo konferencija. 

Kiekvienais metais Švietimo centras tiria švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo renginių 

poreikį, taip išsiaiškinami ir mokytojų skaitmeninio raštingumo  kompetencijų tobulinimo poreikiai. 

Metodinių susirinkimų, konsultacijų ir kitų renginių metu Švietimo centro darbuotojai neformaliuoju 

būdu renka informaciją apie tokių renginių poreikius ir stengiasi juos įgyvendinti. 

 

Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

3.3. Seminarai, 

kursai, paskaitos 

ir kiti renginiai 

Turinys    4 Institucija užtikrinusi 

perspektyvą 

Veikėjai 4 Institucija užtikrinusi 

perspektyvą 

Vadyba 4  Institucija užtikrinusi 

perspektyvą 

Statistika 4 Institucija užtikrinusi 

perspektyvą 

Grįžtamasis ryšys 4 Viskas gerai 

          

Veiklos dalies įsivertinimo išvada: institucija užsitikrinusi perspektyvą. 

         Argumentai: Seminarai, paskaitos, kursai ir kiti kvalifikacijos tobulinimo renginiai 2018 

metais buvo organizuojami atsižvelgiant į Valstybinės švietimo strategijos dokumentus, Mokymosi 

visą gyvenimą užtikrinimo strategiją, Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginės 

veiklos planą, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

metinės veiklos prioritetus, įstaigos patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašą bei 

metinės veiklos planą. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 2018 m. suformulavo šiuos prioritetus: 

mokymo (si) kokybė (mokymosi pasiekimai); smurto ir  patyčių prevencija. 

Atsižvelgiant į pirmą prioritetą buvo organizuoti įvairių formų kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai. Prioriteto įgyvendinimui Švietimo centras buvo partneriu organizuojant šias konferencijas:  

„Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“, „Mąstymo kultūros stiprinimas pradinėje 

mokykloje“, „Kūrybiškos edukacinės erdvės – tiltas į ugdymo(si) sėkmę. Vyko kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai: „Ugdymo kokybės tobulinimas naudojantis standartizuotų testų rezultatais“, 

„Mokymo diferencijavimas ir individualizavimas“, „Individualios mokinio pažangos matavimas 

pamokose“, „Individualios mokinių pažangos stebėjimas ir pokyčių fiksavimas pamokoje“. 

Parengtos ilgalaikės programos ir įgyvendinti seminarai: „Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

dermė“ – 24 ak. val.; Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertybės ir jų ugdymas“ – 18 ak. val.; 

„Ikimokyklinuko aplinkosauginis ugdymas. Daržas – edukacinė erdvė“ – 18 ak. val.; „Ugdymas iš 

vaiko perspektyvos“ – 18 ak. val. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų  

tobulinimui taip pat parengtos ir įgyvendintos ilgalaikės programos ir mokymai: „Pagalbos mokiniui 
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specialistų bendrųjų kompetencijų ugtis“ – 24 ak. val.; dvi Anglų kalbos mokymų programos – 40 

ak. val.; Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti – 40 ak. val.; „MS 

Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint) programos ir Google sistemos įrankiai mokytojo darbe“ – 

18 ak. val. Vyko 7 nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testų  mokyklų vertinimo 

komisijų pirmininkų pasitarimai, vykdyti tarptautiniai ir respublikiniai projektai. Vaikų edukaciniam 

švietimui buvo skirta 10 renginių, kurių veiklos buvo integruojamos į ugdymo procesą. 

Organizuotas mokinių ir mokytojų kūrybinių video darbų konkursas „Mano kraštas“, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti (ugdomos mokinių IT kompetencijos).  

Ypatingas dėmesys skirtas ir  prioriteto „Smurto ir patyčių prevencija“ įgyvendinimui.  

Parengta ir įgyvendinta 18 ak. val. programa  „Socialinių emocinių kompetencijų lavinimas ugdymo 

įstaigose“. Bendradarbiaujant su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi inicijuota diskusija „Krizinių 

situacijų mokykloje valdymo principai“, organizuota paskaita „Seksualinis smurtas prieš vaikus: 

kaip atpažinti  ir padėti“, metodinė išvyka „Efektyvūs pagalbos būdai ir priemonės vaikams“, kuri 

vyko Paramos vaikams centre ir Edukologijos universitete. Įgyvendinant prioritetą parengti du 

projektai: „Pažink save ir kitus“, skirtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendrosios programos įgyvendinimui 5–8 klasėse, bei socialinės emocinės prevencinės sveikatos 

stiprinimo projektas „Socialinė emocinė sveikata“, skirtas pagalbos mokiniui ir pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistams. Įgyvendinamas tarptautinis „Erasmus+“ KA2 programos 

projektas „Prosocialinės vertybės“, skirtas prosocialinių (empatijos, kilnumo, pasitikėjimo) vertybių 

ugdymui bei „Erasmus+“ KA3 projektas „MOV-UP“, skirtas socialinio emocinio ugdymo 

stiprinimui. Prioriteto „Smurto ir patyčių prevencija“ įgyvendinimui tiesioginę įtaką turėjo projektai 

ir kvalifikacijos tobulinimo renginiai, skatinantys patyčių prevenciją ir vertybinį ugdymą.  

Švietimo centro darbuotojai 2018 m. Lietuvos švietimo bendruomenei organizavo įvairius 

seminarus, kvalifikacijos tobulinimo renginius, gerosios patirties metodinius sklaidos renginius, 

paskaitas, mokymus, projektines veiklas pedagoginės sistemos, ugdymo institucijos tobulinimo bei 

švietimo sistemos tematika. Įgyvendinant prioritetines sritis Švietimo centro siūlomų renginių 

tematika nuolat atnaujinama.  Bendras renginių skaičius – 176,  dalyvių skaičius – 4652. Iš bendro 

renginių skaičiaus organizuotas 81 kvalifikacijos tobulinimo renginys (iki 18 ak. val.), 8 seminarai 

(18 ak. val. – 4 seminarai, 22–24 ak. val. –  3 seminarai ir  48 ak. val. – 1), 6 paskaitos (3 iš jų 

skirtos mokyklų bendruomenėms, komandoms).  Pedagogų bendruomenei pageidaujant vykdyti 5 

mokymai, kuriose dalyvavo pagrindinių mokyklų ir gimnazijų įvairių mokomųjų dalykų mokytojai, 

vyko 7 konferencijos (4 iš jų praktinės-metodinės). Organizuota 16 edukacinių, metodinių išvykų, 3 

konsultacijos, 16 atvirų veiklų, 2 apskrito stalo diskusijos, tarptautinė projektinė veikla „Kaip ugdyti 

prosocialines vertybes“,  21 darbo patirties ir metodinės veiklos sklaidos renginys. Šeštus metus 

Švietimo centras inicijuoja Panevėžio rajono mokytojų kūrybinę-praktinę konferenciją „Kūrybinės 

dirbtuvės“, kurios tikslas sudaryti sąlygas  įvairių dalykų mokytojams, vyr. mokytojams,  

mokytojams metodininkams ir ekspertams skleisti savo darbo patirtį, gilinti dalyvių bendrąsias ir 

profesines kompetencijas. „Kūrybinės dirbtuvės – 2018“ vyko Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje. 

Kadangi kasmet šią kvalifikacijos tobulinimo formą puikiai įvertina organizatoriai ir dalyviai, 2019 

m. numatytos „Kūrybinės dirbtuvės – 2019“ vyks Smilgių gimnazijoje.  

2016–2018 m. vykdytų renginių skaičius 

  

Metai Renginių skaičius Dalyvių skaičius 

2016 m. 170 4607 

2017 m. 223 5661 

2018 m. 176 4652 
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Švietimo centre vyko tarptautinis ir nacionalinis įstaigų vadovų vizitai: tarptautiniame vizite 

dalyvavo 15 Bulgarijos švietimo įstaigų  vadovų, vizito tikslas – pasidalinti darbo patirtimi, 

įžvalgomis, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su Panevėžio rajono švietimo ir kultūros įstaigomis; 

37 Prienų švietimo įstaigų vadovų vizitas, kurio tikslas – bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais siekiant edukacinių ir kultūrinių ryšių plėtotės. 2018 m. rugsėjo–spalio mėn. vyko 

projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotės Panevėžio rajono savivaldybėje, kuriose dalyvavo 26 

kūrybinės komandos nariai.  

Už įvairiausių veiklų vykdymą 2018 m. dalyviams buvo išrašyta 231 pažyma, dalyvių 

grupėms skirtos pažymos skelbiamos Švietimo centro internetinėje svetainėje www.prsc.lt. 2018 m. 

išduotas 3521 kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. 

Pagal parengtas programas įvairius kvalifikacinius tobulinimo renginius vykdė mokytojai 

praktikai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, valstybinių institucijų darbuotojai, mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, lektoriai iš užsienio šalių, vadovėlių autoriai, psichologai, jungtinės lektorių 

grupės. Visiems Panevėžio rajono mokytojams metodininkams ir ekspertams, pageidaujantiems 

dalintis profesine patirtimi, buvo sudarytos sąlygos. Seminarai, kvalifikacijos tobulinimo renginiai, 

kursai, paskaitos, konferencijos, apskritojo stalo diskusijos, konsultacijos, edukacinės išvykos, 

projektinės veiklos vyko įvairioms klientų grupėms. Didelis dėmesys skiriamas mokyklų 

bendruomenėms. Per ataskaitinį laikotarpį mokyklų bendruomenėms ir jų  komandoms 

suorganizuoti 38 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kurie vyko klientų darbo vietose. Iš bendro 

renginių skaičiaus 2018 m. institucijoje vyko 37 renginiai, klientų darbo vietose 139 renginiai. 

Panevėžio rajono švietimo įstaigos kiekvienais metais Švietimui centrui  pateikia 

kvalifikacijos tobulinimo pageidaujamų renginių ir pasiūlų paraiškas. Apibendrinę šias paraiškas 

ieškome seminaro lektorių pagal jų profesines kompetencijas atitinkančią tematiką. Lektoriaus 

kompetencija vertinama pagal  turimą pedagoginę praktiką, gebėjimą taikyti inovatyvius ir 

veiksmingus ugdymo metodus,  strategijas, kūrybinio darbo nuostatas, programos turinį. Taip 

užtikrinama seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių kokybė ir naujų aktualių žinių sklaida.  

Švietimo centras 2018 m. Panevėžio rajono  švietimo bendruomenei pasiūlė 95 skirtingas 

kvalifikacijos tobulinimo renginių programas. Visos  siūlomos programos sėkmingai įgyvendintos. 

Visi vykdomi renginiai  skelbiami  Švietimo centro mėnesio veiklų plane, kuris tvirtinamas 

direktoriaus įsakymu ir skelbiamas interneto svetainėje http://www.prsc.lt. Atsižvelgiant į švietimo 

naujoves ir įsigaliojusius naujus teisės aktus 2018 m. mokyklų vadovams suorganizuotas 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai „ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas 

švietimo įstaigoje: Esminiai aspektai“; „Darbo užmokesčio biudžetinėse įstaigose 2018 metais ir 

mokesčių reforma nuo 2019-01-01“. Atsiradus papildomiems klientų poreikiams renginių planas 

papildomas naujais renginiais. 

Grįžtamąją informaciją apie kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, temos aktualumą, 

lektorių kompetenciją,  naudingumą, žinių ir medžiagos pritaikomumą darbe renkame iš klientų ir 

lektorių. Tai atliekame nuolatos. Po kiekvieno renginio  dalyviams yra pateikiama elektroninė 

170 
223 
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4607 5661 4652 
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apklausos anketa. Klientų anketų duomenys analizuojami ir gauta informacija leidžia daryti 

prielaidą, kad dauguma klientų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, mokymuose įgytą patirtį ir 

žinias sėkmingai panaudoja savo veikloje. Taip pat klientai anketoje išreiškia pastabas ir siūlymus. 

Tai leidžia įvertinti renginio kokybę, temos aktualumą, lektoriaus kompetenciją ir tobulintinas 

programos sritis. Taip pat neformalių pokalbių metu grįžtamąjį ryšį apie pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimą gauname ir dalyvaudami dalykiniuose metodiniuose pasitarimuose. Mokytojai pasidalina 

patirtimi, kaip įgytas žinias pritaikė ugdymo procese. Mokytojo kryptingas ir nuoseklus profesinis 

tobulėjimas – būtina sąlyga siekti ugdymo kokybės, geresnių mokinių ugdymosi rezultatų. 

   

Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

3.4. Gerosios 

patirties sklaida ir 

edukacinės 

patirties bankas 

Turinys     3 Viskas gerai 

Veikėjai 3 Viskas gerai 

Vadyba 3  Viskas gerai 

Statistika 3 Viskas gerai 

Grįžtamasis ryšys 3 Viskas gerai 

         Veiklos dalies įsivertinimo išvada: Viskas gerai 

 

        Argumentai: Vykdant gerosios profesinės patirties sklaidą vadovaujamasi Panevėžio rajono 

mokytojų metodinių būrelių veiklos organizavimo nuostatais, patvirtintais Panevėžio rajono 

švietimo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-96  „Dėl Švietimo centro 

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-77 „Dėl Panevėžio rajono mokytojų metodinės 

veiklos organizavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo. Švietimo centras koordinuoja 18 Panevėžio 

rajono mokytojų metodinių būrelių veiklas, teikia konsultacinę, metodinę bei dalykinę pagalbą 

mokytojams, rengiantiems metodinius darbus, organizuojantiems atviras veiklas, edukacijas, 

pristatymus, analizuoja tarptautinių tyrimų, mokyklos išorės vertinimo, kitų vertinimų 

rekomendacijos ir ir gautos informacijos panaudojimo galimybes ugdymo proceso kokybės 

gerinimui, brandos egzaminų, mokinių pasiekimų rezultatams.   

2018 m. Švietimo centras organizavo keitimąsi gerąja patirtimi apie įvairias sritis 

(pedagoginę sistemą, ugdymo institucijas, švietimo sistemą) ir įvairiomis formomis, tai atviros 

pamokos, veiklos  (16), gerosios patirties seminarai (14), metodinės išvykos (7), „Kūrybinės 

dirbtuvės – 2018“ (1), konferencijos vadovams, švietimo bendruomenei (3), metodinės praktinės 

konferencijos įvairių dalykų mokytojams, vadovams (4), mokomųjų dalykų metodiniai pasitarimai 

(40), apskritojo stalo diskusijos, konsultacijos ir kt. (12).  

 Renginių metu pedagogai svarstė aktualiausius ugdymo proceso organizavimo, ugdymo 

turinio įgyvendinimo, keitimosi patirtimi, socialinio ugdymo, vadybos, etninės kultūros 

puoselėjimo, ugdymo įstaigų ir tėvų bendravimo, bendradarbiavimo, informacinių technologijų, 

prevencinių programų taikymo ir kt. klausimus. Patirtimi dalijosi įvairių mokomųjų dalykų 

mokytojai-praktikai, kuriuos pakvietėme atsižvelgdami į poreikius, sulaukę mokyklų vadovų 

rekomendacijų arba pasinaudoję  mokytojų asmenine iniciatyva.  

Koordinuodami rajono mokytojų metodinę veiklą organizavome visų dalykų metodinių 

būrelių narių pasitarimus, mažiausiai po du kartus per mokslo metus, kurių metu aptarėme  praėjusių 

mokslo metų veiklą, planavome 2018–2019 m. m. veiklas. Į metodinius pasitarimus kviečiami 

Panevėžio r. švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai. Baigiantis mokslo metams pirmininkai 

Švietimo centrui pateikė savo būrelio metodinės veiklos ataskaitas (patvirtinta nauja forma). 

Metodinių būrelių veiklos planai skelbiami Centro internetinėje svetainėje. 2018 metais įvyko 40 

metodinių būrelių pasitarimų, kuriuose svarstyti aktualiausi ugdymo turinio įgyvendinimo ir 

ugdymo procesų organizavimo klausimai, pasidalinta profesine, metodine patirtimi.  

     Edukacinės patirties bankas kaupiamas ir sisteminamas, apima dalies sričių gerosios 

patirties naujoves.  Kasmet išleidžiamas mokytojų metodinių darbų CD ir papildomas edukacinės 
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patirties bankas Švietimo centro interneto svetainėje http://www.prsc.lt/edukacines-patirties-bankas. 

2018 m. išleistas Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos praktinės konferencijos „Kūrybinės dirbtuvės – 

2018“ mokytojų metodinės medžiagos rinkinys „Kūrybiškumo ugdymas – investicija į mokinį“. 

Bankas taip pat papildytas video darbų konkurso „Mano kraštas“ medžiaga. Konkurso tikslas – 

skatinti Panevėžio rajono mokinių ir mokytojų susidomėjimą savo krašto istorija ir atkreipti jų 

dėmesį į šalia gyvenančius įžymius, įdomius žmones, unikalią kaimo/miestelio istoriją bei jo 

šventes; ugdyti konkurso dalyvių gebėjimus kūrybiškai perteikti savo nuomonę bei mintis apie 

prasmingiausius kraštiečių darbus; pasitinkant Lietuvos valstybės šimtmetį įprasminti Panevėžio 

krašto istoriją. Kompaktiniame diske „Mano kraštas“ pateikta 14 darbų, dalyvavo 13 mokytojų ir 47 

mokiniai.  Mokytojai gali naudotis ir fotografijų konkurso „Pamoka netradicinėje erdvėje“ įkelta 

medžiaga. Konkurso tikslas –  gilinti mokinių ir mokytojų bendrąsias kompetencijas;  ugdyti 

pilietiškumą bei kūrybiškumą; skatinti mokytojus netradicinėse erdvėse organizuoti šiuolaikiškas, su 

realiu gyvenamuoju laikotarpiu susijusias pamokas;  populiarinti fotografiją kaip saviraiškos 

priemonę; inicijuoti Panevėžio rajono ugdymo įstaigų bendradarbiavimą rengiant pamokoms su 

krašto istorija susijusią vaizdinę medžiagą. Pamokas netradicinėse erdvėse vedė ir mokinius 

fotografuoti bei reflektuoti paskatino 13 mokytojų, fotografavo ir pamokos refleksiją raštu atliko 14 

mokinių, iš viso netradicinėse erdvėse vykusiose pamokose dalyvavo apie 280 mokinių.  

  Gerosios patirties atranką edukacinės patirties bankui vykdo institucijos darbuotojai, 

metodinių būrelių pirmininkai, mokytojai praktikai, Panevėžio rajono švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus specialistai. Metodinių pasitarimų bei susitikimų metu pristatoma, kokie metodiniai 

leidiniai yra išleisti, rekomendacijos, kaip jais galima panaudoti ugdymo procese. Iš neformalių 

pokalbių bei diskusijų paaiškėjo, kad edukacinės patirties banke esančia medžiaga naudojasi bei ją 

pritaiko savo praktinėje veikoje apie šimtą pedagogų. 

Suorganizuota ir eksponuota 7 kūrybinių darbų parodos. Vyko 3 autorinės parodos: „Tulpių 

žydėjimo metas“, „Bundanti žemė“, kalėdinių atvirukų paroda.  4 teminės: šalies 1–4 klasių mokinių 

piešinių konkurso „Kalėdų dovana“ laureatų darbų paroda, 100 istorinių asmenybių citatų, 

suaugusiųjų švietimo gairės artėjant 2020-iesiems, stendinių pranešimų „Draugiška mokykla“ 

paroda. Taigi Švietimo centro erdvės atviros visiems, norintiems pasidalinti savo idėjomis, patirtimi 

ir darbais. 

Panevėžio rajono pedagogai dalijasi profesine patirtimi rajone, regione, šalyje ir užsienyje. 

Institucija organizuoja dalyvių apklausą formaliuoju bei neformaliuoju būdu ir tiria keitimosi 

patirtimi kokybę. Patirties sklaidos poreikis tiriamas bendradarbiaujant su ugdymo įstaigų vadovais, 

kurie metų pradžioje parengia savo įstaigos pedagoginių darbuotojų pasidalijimo patirtimi 

pasiūlymų suvestinę,  siūlomi renginiai aptariami mokytojų metodinių būrelių pasitarimuose ir 

aktualūs įtraukiami į metodinių būrelių veiklos planus.  2018 m. ypatingas dėmesys skirtas švietimo 

naujovių ir aktualijų renginiams, atviroms pamokoms, metodinėms/ edukacinėms veikloms. 

Didelį dėmesį skiriame gerosios profesinės patirties sklaidai: informacija skalbiama spaudoje ir 

socialiniuose tinkluose. Iš viso per metus paskelbtos 49 naujienos. 

 

Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

3.5. 

Konsultavimas 

Turinys 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Veikėjai 3 Viskas gerai 

Vadyba 3 Viskas gerai 

Statistika 3 Viskas gerai 

Grįžtamasis ryšys 3 Viskas gerai 

         

Veiklos dalies įsivertinimo išvada: viskas gerai. 
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Argumentai 

Švietimo centro pedagoginiai darbuotojai konsultuoja atvirų pamokų, ugdymo veiklų, IKT 

taikymo ugdymo procese, kvalifikacinių programų rengimo, metodinių būrelių veiklos, gerosios 

patirties leidinių parengimo, projektų rengimo ir įgyvendinimo, parodų ir konferencijų organizavimo 

klausimais, institucija taip pat teikia konsultacijas apie institucijai ir klientams aktualias specifines 

veikos sritis (neformalųjį suaugusiųjų švietimą). Metodinių būrelių pirmininkai, mokyklų vadovai, 

jų pavaduotojai ugdymui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, NMVA įsivertinimo 

konsultantai kviečiami konsultuoti ugdymo turinio, ugdymo planų įgyvendinimo, įsivertinimo ir 

kitais aktuliais klausimais. Konsultacijos teikiamos kliento pageidaujamu laiku Švietimo centre, 

kliento darbo vietoje, telefonu bei el. paštu. Didžiausią konsultuojamųjų dalį sudaro mokytojai ir 

pagalbos mokiniui specialistai, rečiau dėl konsultacijų kreipiasi mokyklų vadovai ir jų pavaduotojai 

ugdymui. Svarbiausias reikalavimas konsultantui – įgalinti patį žmogų ar organizaciją spręsti savo 

problemą. 

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja ir metodininkės vykdo Švietimo centre ir kliento 

darbo vietoje vykdomų konsultacijų apskaitą, dėl laiko stokos nefiksuojamos telefonu suteiktos 

konsultacijos. 2018 metais organizuotos 166 konsultacijos, konsultuoti 322 asmenys. Remiantis 

konsultacijų apskaita galima teigti, kad institucijos teikiamų konsultacijų ir konsultuojamų asmenų 

skaičius nežymiai sumažėjo, tačiau sumažėjo ir mokytojų skaičius. Projekto „MOV-UP“ ekspertės – 

direktorė ir direktoriaus pavaduotoja – sistemingai konsultavo visus 25 projekto dalyvius: lankėsi 

visų jų darbo vietose, stebėjo pamokas ir kitas veiklas, kurias mokytojai vedė taikydami projekto 

metodikas, po kiekvienos pamokos konsultavo, ką reikėtų tobulinti. Vėliau dalyviai buvo 

konsultuojami rašant veiklos dienoraščius ir rengiant baigiamuosius darbus; po baigiamųjų darbų 

pristatymo taip pat vyko konsultacijos. Taigi kiekvienas projekto dalyvis buvo konsultuojamas po 

tris kartus. Šių konsultacijų apskaita nebuvo vykdoma, tačiau atviros veiklos buvo įtrauktos į 

Švietimo centro mėnesio planus. 

„Erasmus+“ KA2 projekto „Prosocialinės vertybės“ koordinatorė ir ekspertė sistemingai 

konsultuoja trijų mokyklų (Velžio, Naujamiesčio ir Smilgių gimnazijų) atstoves, įgyvendinančias 

projektą savo mokyklose bei organizuojančias prosocialinius renginius.  

Institucija nėra parengusi konsultacijų efektyvumo vertinimo kriterijų, pagal kuriuos tiriamas 

konsultacijų efektyvumas, tikimasi, kad šie kriterijai bus parengti nacionaliniu lygiu. Konsultacijų 

efektyvumu domimasi neformaliai, dažniausiai žodžiu ar el. p. Konsultacijų apskaita rodo, kad dėl 

konsultacijų skirtingomis temomis kreipiasi ir tie patys žmonės, tai leidžia daryti prielaidą, jog 

konsultantais pasitikima ir konsultacijos davė naudos. Didžiausia konsultuojamųjų dalis nurodo, kad 

ypač vertingos konsultacijos buvo dėl programų ir projektų rengimo bei įgyvendinimo, apie 85 

procentus konsultuojamųjų nurodo, kad konsultacijos davė naudos, taigi galima dayti prielaida, kad 

sumažėjus konsultacijų skaičiui pagerėjo jų kokybė. 

 

Veiklos dalis Veiklos 

požymiai 

Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

3.6. Projektinė 

veikla ir 

partnerystės 

tinklai 

Turinys 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Vadyba 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Statistika 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 

Grįžtamasis ryšys 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą 
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 Veiklos dalies vertinimo išvada: institucija užsitikrinusi perspektyvą. 

Argumentai 

Švietimo centras vykdo lokalinius, šalies, tarptautinius ir Europos struktūrinių fondų projektus. 2018 

m. parengti ir įgyvendinti lokaliniai projektai „Pažink save ir kitus“ (tikslas – padėti mokytojams 

kokybiškai įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą), 

„Socialinė emocinė sveikata“ (tikslas – pagalbos mokiniui specialistų socialinių emocinių 

kompetencijų gilinimas), „Komunikacijos tiltai“ (tikslas – švietimo lyderių komunikavimo užsienio 

kalba kompetencijų gilinimas). Parengtas ir įgyvendintas šalies projektas  „Kūrybiškumo saviugda“ 

(tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo meninį kultūrinį saviraiškos potencialą). Tęsiami tarptautiniai 

projektai: „Erasmus+“ KA3 (politinių reformų rėmimas, Lietuvoje įgyvendinami tik ų tokio tipo 

projektai: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/vykdomi-ka3-projektai-ir-rezultatai-189) projektas 

„Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ („Early childhood 

education – building sustainable motivation and value paradigm for life“, „MOV-UP“, 

http://movup-project.eu/; tikslas – parengti mokytojų rengimo programą, paremtą gerosiomis 

partnerių organizacijų praktikomis ir pagilinti mokytojų socialinio emocinio ugdymo kompetenciją); 

Erasmus+“ KA2 projektas „Prosocialinės vertybės“ („ProSocial values“, http://psv.europole.org/lt/; 

tikslas – parengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą prosocialinių vertybių 

ugdymui bei pateikti mokytojams inovatyvių metodų ir būdų, skatinančių empatiją, altruizmą, 

pagalbą, bendradarbiavimą). Parengti ir įgyvendinami tarptautiniai „Erasmus+“ KA2 projektai 

„Papildomų galimybių panaudojimas ankstyvojo ugdymo gerinimui (0–6)“ („Accompanying the 

potencial of development in Early Education“, „EduB16“; tikslas – parengti ir įgyvendinti 

inovatyvias ankstyvojo ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas, pagrįstas 

neuropsichologine pedagogine praktika). Projektų tikslinės grupės sudaromos atsižvelgiant į 

ugdymo įstaigų strateginius planus, į tarptautinius vizitus kviečiami mokytojai, gebantys įgytą 

tarptautinę patirtį skleisti ne tik rajone, bet ir Lietuvoje. Ypatingas dėmesys 2018  metais skirtas 

ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui bei perėjimui iš vienos mokymosi pakopos į kitą siekiant 

sėkmingos adaptacijos. Švietimo centras bendradarbiauja su Panevėžio rajono savivaldybe, kuri 

įgyvendino projektą „Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (tikslas  − 

pagerinti 10 klasių mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus, sukuriant ir įdiegiant šiuolaikišką 

bei patrauklų mokiniams patyriminį mokymo(si) modelį), direktorė ir metodininkė vedė 6 

konsultacijas tikslinei grupei. 

Švietimo centras rengdamas ir įgyvendindamas projektus, skirtus mokiniams, jų tėvams ir 

seneliams, įgyvendina mokymosi visą gyvenimą strategiją Panevėžio rajone. Švietimo centro 

įgyvendiname projekte „Sveikatos kodas  – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė“ (tikslas – ugdyti 

Panevėžio rajono suaugusiųjų sveikos gyvensenos įgūdžius, sudaryti sąlygas fizinio aktyvumo, 

psichinės sveikatos bei bendruomeniškumo puoselėjimui į veiklas įtraukiant jaunus žmones) 

gimnazijų mokiniai ir mokytojai savanoriauja organizuodami sportines varžybas vyresnio amžiaus 

savo bendruomenių nariams, daugiausiai TAU klausytojams. Švietimo centro įgyvendinamo 

tarptautinio „Erasmus+“ KA2 projekto „MOVE-ON!“ (tikslas – gilinti andragogų ir kitų 

suaugusiųjų komunikavimo užsienio kalba ir skaitmenines technologijas) veiklose dalyvauja 

moterys 50+ bei Panevėžio rajono andragogai, kurie vėliau ves mokymus pedagogams. 

Bendradarbiaujant su Panevėžio rajono savivaldybe įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų projektas  „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“, vyko 18 

paskaitų po 4 val. temomis „Emocijų pažinimo ir valdymo“, „Pozityvūs santykiai šeimoje ir 

skirtingų kartų atstovų susikalbėjimo galimybės“ ir 3 edukacinės išvykos, kuriose dalyvavo 

Panevėžio rajono šeimos. Įgyvendindamas projektus Švietimo centras ypatingą dėmesį skiria ne tik 

trijų kartų mokymuisi, bet ir jų socialinių emocinių ryšių stiprinimui, savanorystės skatinimui.  

Projektinėje veikloje Švietimo centras 2018 m. ėmėsi įvairių vaidmenų: koordinavo 4 

lokalinius projektus, 1 šalies projektą; kaip partneris dalyvavo 4 tarptautiniuose, 1 Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų projektuose. Švietimo centro direktorė ir direktorės pavaduotoja yra tarptautinių 

„Erasmus+“ projektų koordinatorės ir ekspertės, vedė mokymus KA3 projekto dalyviams, į 

Švietimo centrą mokymų vesti atvyksta projektų ekspertai iš kitų šalių. Dvi Švietimo centro 

http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/vykdomi-ka3-projektai-ir-rezultatai-189
http://movup-project.eu/
http://psv.europole.org/lt/
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metodininkės rengia ir koordinuoja nacionalinius ir lokalinius projektus, darbuotojai dalyvauja 

įgyvendinant projektus, konsultuoja projektų temomis, veda mokymus, turi didelę projektų rengimo 

patirtį, vienas įstaigos atstovas yra nacionalinio lygio projektų komisijos narys.  

Institucija turi platų tarptautinių partnerių tinklą Europoje: įgyvendina 4 tarptautinius 

projektus, kuriuos sudaro ne mažiau kaip 5 partneriai, bendradarbiauja su Estijos, Lenkijos, 

Vengrijos, Portugalijos, Bulgarijos, Graikijos, Maltos, Italijos, Turkijos, Ispanijos, Makedonijos 

švietimo įstaigomis. Svarbu tai, jog Švietimo centras yra patikimas partneris, nes bendradarbiavimas 

su kai kuriomis iš minėtų šalių įstaigų tęsiasi jau nuo 2012 metų. Įstaiga yra Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacijos bei Švietimo centrų asociacijos narė, bendradarbiauja su Šiaulių universitetu, 

Vilniaus ir Panevėžio kolegijomis, mokyklomis, Visuomenės sveikatos biuru, kultūros centrais, 

bibliotekomis. Taigi dalyvauja įvairiuose partnerysčių tinkluose, iš viso 10. Galima teigti, kad 

Švietimo centras pasiekė 2017−2019 m. strateginio veiklos plano viziją – tapti atvira kaitai, 

besimokančia organizacija, nacionalinių ir tarptautinių įstaigų partnere.  

Projektų sklaida vykdoma tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Tarptautiniu lygiu visi 

Švietimo centro įgyvendinami projektai pristatomi susitikimų metu bei publikuojant straipsnius 

Europos suaugusiųjų elektroninėje mokymosi platformoje „Epale“, sklaida vykdoma „Švietimo 

naujienose“, Švietimo centro, Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėse, Švietimo centro 

socialiniame tinkle „Facebookas“, projektai pristatomi stažuočių, konferencijų, metodinių 

pasitarimų dalyviams. Rengiami projektų naujienlaikraščiai, informaciniai lankstinukai, 

publikuojami leidiniai („Eksperimentuok!“). Ypatingas dėmesys skiriamas jau įgyvendintų projektų 

produktų panaudojimui ugdyme: 2012−2014 m. įgyvendinto „Grundtvig“ projekto produktas – 

senjorų mentorystės programa buvo įgyvendinta net trijose rajono mokyklose, to paties projekto 

metu išleistas „Inovatyvių metodų gidas“ buvo panaudotas rengiant ilgalaikę programą Inovatyvių 

mokytojų klubui. Leidinyje „Eksperimentuok!“ pateikti metodai išbandyti 25 projekto mokyklose. 

Svarbus dėmesys skiriamas projektų vertinimui, įsivertinimui bei refleksijai: rengiamos vertinimo 

„Google“ anketos, atvirų klausimų klausimynai, organizuojami neformalūs pokalbiai projektų 

eigoje, rengiamos tarpinės ir galutinės projektų ataskaitos. Projektų gausa ir temų įvairovė, 

tarptautinė ir nacionalinė sklaida, klientų ir projektų partnerių grįžtamasis ryšys atskleidžia gilias 

įstaigos darbuotojų kompetencijas, pagrindžia, kad  projektinė veikla yra viena iš stipriausių 

Švietimo centro veiklų.  

 

 

Veiklos dalis Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

4.1. Vadovavimas, personalo vadyba ir 

įvaizdžio kūrimas 

3 Viskas gerai 

         

Veiklos dalies įsivertinimo išvada: viskas gerai. 

 

Argumentai 

 

Švietimo entrui vadovauja direktorė Jurgita Vaitiekūnienė, turinti magistro laipsnį ir aukštąjį 

pedagoginį išsilavinimą. Vadybinis stažas 16 metų. 2018 m. vadovas  gilino vadovavimo ugdymui 

ir mokymuisi kompetenciją. Švietimo centro pedagoginiai darbuotojai turi aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą, veiklai būtinas kompetencijas. Organizacijos strateginiai sprendimai priimami 

dalyvaujant visiems darbuotojams. Kolektyve labiau mėgstamas individualus darbas, nors kai 

kurios veiklos vykdomos derinant komandinio darbo formą. Kiekvieną pirmadienį vyksta 

darbuotojų pasitarimai, kurių metu tariamasi dėl bendrų sprendimų. Tokie pasitarimai sudaro 

galimybes direktorei įvertinti darbuotojų darbo efektyvumą, metinių bei mėnesio planų 

įgyvendinimo pažangą, veiklos pasiekimus. Darbuotojų mokymosi poreikiai yra išsiaiškinami 

metinio pokalbio su darbuotoju metu, pildant įsivertinimą. Darbuotojai savo kvalifikaciją tobulina 

ir asmenine iniciatyva, ir institucijos vadovui patarus. Personalo kompetencijų tobulinimas 
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skatinamas pagal galimybes. Visi Švietimo centro pedagoginiai darbuotojai formuoja savo 

kompetencijų aplankus, nuolat juos papildo. Vykdant naujus Lietuvos vyriausybės teisinius aktus, 

visiems darbuotojams yra skirtos metinės užduotys.  

Interneto svetainė www.prsc.lt laikoma svarbiu įvaizdžio kūrimo veiksniu. Ji buvo atnaujinta, 

tapo patrauklesne ir informatyvesne. Projektų produktai pristatomi atskirose projektų interneto 

svetainėse, kurios pristatomos visiems Švietimo centro klientams. Įstaigoje yra informacinis 

stendas, kuriame nuolat atnaujinama aktuali informacija apie renginius, paslaugas. 

Švietimo сentras imasi įvairios specialios veiklos, skirtos organizacijos reprezentacijai. 

Dėmesys skiriamas dokumentų rašto kultūrai, interneto svetainei, aplinkoms, viešinimo 

priemonėms.  Visose erdvėse atsispindi įstaigos logotipas – stilizuota pelėda. Turime sukūrę 

rašiklius, aplankalus, suvenyrus, padėkos raštus, marškinėlius. Įstaigos įvaizdžio kūrimui (leidinių, 

pažymėjimų maketavimui, mokymosi erdvių sukūrimui) kviečiami specialistai. Socialinius 

partnerius sveikiname su Rugsėjo 1-ąja, Mokytojo diena, šv. Kalėdomis. Švietimo centras savo 

paslaugas reklamuoja socialiniame tinkle „Facebook“ ir interneto svetainėje. 

Įstaigos  darbuotojai dalyvauja įvairiuose Lietuvoje skelbiamuose švietimo įstaigų 

konkursuose, yra kviečiami į darbo grupes. Direktorė yra Panevėžio rajono savivaldybės Metų 

mokytojo rinkimo, Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo  

komisijų narė. Ji  2018 m. gegužės 26 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „A Talented School 

for Talented Students“ (Italijos Respublika) ir skaitė pranešimą „Early Childhood Education – 

Building Sustainable Motivation and Value Paradigm for Life”, 2018 m. balandžio 19 d.  tęstinėje 7-

oje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“ skaitė 

pranešimą „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“. 

Šventiniame mokytojų dienos renginyje direktoriaus pavaduotoja buvo apdovanota Lietuvos 

Respublikos Seimo narės Guodos Burokienės  padėka. Direktoriaus pavaduotoja Renata 

Jankevičienė yra UPC lietuvių kalbos vadovėlių vertinimo ekspertė, „Epale“ andragogė.  Direktorė 

ir direktoriaus pavaduotoja yra tarptautinės programos „Erasmus+“ KA3 projekto „Ankstyvasis 

ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ ekspertės, mokymų lektorės. 2018 

m.  jos mokymus vedė Turkijos, Bulgarijos, Kretos, Italijos bei Maltos pedagogams.  

 

Veiklos dalis Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

4.2. Planavimas ir administravimas 4 Institucija užsitikrinusi 

perspektyvą. 

         

Veiklos dalies įsivertinimo išvada: institucija užsitikrinusi perspektyvą. 

 

 

        Argumentai 

 

Švietimo  paskirtis – sudaryti sąlygas ir skatinti švietimo įstaigų vadovus ir mokytojus bei 

kitus suaugusiuosius įgyti, plėtoti profesines ir kitas kompetencijas, siekiant aukštos ugdymo (si) 

kokybės. 

Švietimo centro veiklos vykdomos įgyvendinant išsikeltus uždavinius: 
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Įstaigoje rengiami šie veiklos  planai: strateginis, metinis, mėnesio renginių planas bei 

metodinių būrelių planai. Planai rengiami, atsižvelgiant į  šalies, rajono švietimo, sporto ir kultūros 

skyriaus politikos prioritetus, Vyriausybės programą, Panevėžio rajono savivaldybės strategiją ir 

švietimo įstaigų išorės ir vidaus vertinimus. Kiekvieno mėnesio, metų  planai, ataskaitos, finansiniai 

rinkiniai  skelbiami Švietimo centro interneto svetainėje www.prsc.lt   

Įstaigoje yra sukurta vidinė teisinė bazė: Švietimo centro nuostatai, darbo tvarkos taisyklės,  

pareiginės instrukcijos ir kiti svarbūs dokumentai pagal naujojo Darbo kodekso ir 2018  m. norminių 

dokumentų reikalavimus. 

Švietimo centras rengia įvairaus pobūdžio veiklos ataskaitas. Svarbiausia ataskaita teikiama 

Panevėžio rajono merui ir administracijos direktoriui, kurie ataskaitos fragmentus panaudoja 

apžvelgdami visą rajono veiklą. Nuo 2017 metų įstaigos vadovas Panevėžio rajono tarybai teikia 

metinę veiklos vadovo ataskaitą. Svarbiausias šių ataskaitų tikslas – veiklos savianalizė ir problemų 

identifikavimas, veiklos tobulinimo galimybių numatymas bei institucijos veiklos viešinimas. 

         Kiekvienais metais Švietimo centro pedagoginiai darbuotojai, rengdami metinės veiklos 

ataskaitą,  įsivertina ir savo organizacijos veiklos sritis pagal „Institucijų, vykdančių mokytojų ir 

švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos 

taisykles“. Tiek kiekybiniame, tiek kokybiniame įsivertinimo procese dalyvauja visi pedagoginiai  

darbuotojai. Įsivertiname visas veiklos sritis, išskyrus „Biblioteką“ ir  „Ekspertizę“. Rezultatai bei 

išvados aptariamos bendrame pasitarime ir numatomos tobulinimo kryptys kitų metų veiklos 

programoje.   

 

 

Veiklos dalis Kokybės 

lygis 

(įrašyti) 

Išvada 

 (įrašyti) 

4.3. Mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo renginių programų vadyba 

4 

 

Institucija užtikrina 

perspektyvą 

 

Veiklos dalies įsivertinimo išvada: Institucija užtikrina perspektyvą. 

Argumentai 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai institucijoje buvo organizuojami kryptingai, įgyvendinant į 

Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. tikslus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-647 patvirtintais „Valstybinių ir 

savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017–2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais“, 

Kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių

tyrimas

Metodinė veikla,

gerosios patirties sklaida
Projektinė veikla

Mokinių karjeros 

planavimas

Paramos mokyklai

fondas

Leidyba 

(Edukacinis bankas) 

IKT

Parodų

organizavimas

Kvalifikacijos tobulinimo

renginiai

Konsultavimas 

http://www.prsc.lt/
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atsižvelgiant į juose pedagogams keliamus iššūkius, naują požiūrį į jų vaidmenį ugdymo procese. 

Daugiausia dėmesio skirta šioms prioritetinėms kryptims: socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymui;  individualiai mokinio pažangai; pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo bei 

skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimui.  

2018 metais programų kūrimą inicijavo Švietimo centro darbuotojai, mokytojų metodinių 

būrelių atstovai, mokyklų bendruomenės, Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus specialistai. Kvalifikacijos tobulinimo programas rengia Švietimo centro 

pedagoginiai darbuotojai, mokytojai, ugdymo įstaigų vadovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, 

pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai, pagalbos mokiniui specialistai,  vadovėlių autoriai, 

įvairių leidyklų lektoriai, jungtinės lektorių grupės, valstybinių institucijų darbuotojai, užsienio 

ekspertai. 

Institucija reguliariai ir įvairiais būdais tiria įgyvendinamų programų efektyvumą ir renginių 

kokybę (neformalūs pokalbiai, anketinės apklausos), gautus duomenis naudoja savo veiklai 

tobulinti. Informacija renkama ir iš klausytojų, ir iš lektorių. Kaip pastebėjome, labiausiai pasiteisino 

tiesioginės refleksijos būdas (renginio dalyviai vertina renginį jam pasibaigus). Surinkti duomenys 

naudojami programų tobulinimui.  

 2018 metais tirdami mokyklų kvalifikacijos tobulinimo poreikius skatinome remtis įstaigos 

veiklos kokybės įsivertinimo dokumentais ir nurodyti tobulintinas veiklos sritis. Deja, ne visos 

įstaigos nurodė pageidaujamas tobulinti veiklos sritis, pagrįstas įsivertinimo duomenimis. Švietimo 

centro dirtektoriaus pavaduotoja išanalizavo mokyklų 2017 m. įsivertinimo dokumentus, kuriuos 

mokyklos teikė NMVA, juos apibendrino ir supažindino mokyklų direktorių pavaduotojus, 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistus. Panevėžio rajono švietimo įstaigos pasirinko šias 

tobulintinas veiklos sritis: mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, pamokos kokybės valdymas 

ir pasiekimų pokyčių matavimas, mokymosi diferencijavimas, mokinio pasiekimai ir pažanga, 

bendradarbiavimas su tėvais, mokyklos kultūra ir kt. Atsižvelgiant į šiuos pageidavimus buvo 

organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai. 

Švietimo centras ypatingą dėmesį skiria grįžtamajam ryšiui: yra parengta anoniminė renginių 

vertinimo anketa, renginių dalyviai gali rašyti komentarus Švietimo centro svetainėje. Duomenys 

analizuojami, apibendrinami ir naudojami veiklos tobulinimui.  

Ypatingas dėmesys skiriamas programų turinio aktualumui, rengiant programas 

atsižvelgiama į ŠMM paskelbtus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus bei rajono švietimo 

prioritetus. Institucija programų turinį aptaria neformaliuose pokalbiuose su ugdymo įstaigų 

vadovais, metodinių būrelių pirmininkais, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais.  

Švietimo centras 2018 m. didelį dėmesį skyrė ilgalaikių programų rengimui ir įgyvendinimui. 

Metų pabaigoje Institucija turėjo 36 galiojančias prilygintas akredituotoms programas. 

 

 

2016–2018 m. rengiamų  

programų statistika 

  

Metai Programų 

skaičius 

Prilygintų akredituotoms programoms 

skaičius 

2016 m. 120 15 

2017 m. 102 4 

2018 m. 95 16 
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5. Esamos padėties įsivertinimas 2018 m. (kaip Institucija atlieka savo misiją, siekia tikslų ir 

vykdo funkcijas): 

2018 m. švietimo centro veikla buvo vykdoma planingai, remiantis  strateginiu, metiniu bei 

mėnesių planais, tikslingu mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiu, dalyvaujant mokyklų 

tobulinimo planų po išorės vertinimo pristatymo, savianalizės renginiuose, taip pat atsižvelgiant į 

savivaldybės parengtas mokinių pasiekimų, brandos egzaminų analizes. Švietimo centro 

pedagoginiai darbuotojai  ir 2019 metais skirs ypatingą dėmesį mokyklų duomenų analizei ir 

įgyvendins tęstines, tikslines programas bei teiks pagalbą  ugdymo įstaigų veiklos gerinimui, 

prioritetų įgyvendinimui. 

 Kasmet rengdami metines ataskaitas ir ruošdami naujus veiklos planus, įstaigos darbuotojai  

įsivertina atliktus darbus, išorės ir vidaus aplinkos veiksnius ir siekia naujų tobulinimosi galimybių. 

Darbuotojai, siekdami suteikti kuo kokybiškesnes mokymo, organizavimo paslaugas, dalyvauja 

įvairiuose mokymuose ne tik Švietimo centre, bet ir šalies bei Europos mokymo institucijose,  nuolat 

pildo savo kompetencijų portfelius. 

 Be pagrindinės funkcijos, įstaiga aktyviai vykdo ir kitas veiklas. Panevėžio rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. T-153 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2018 metų veiksmų plano 

patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“, Švietimo centras tapo Panevėžio 

rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriumi; 

koordinuoja Trečiojo amžiaus universiteto veiklą, veikia 14 fakultetų ir mokosi 459 senjorai. Taip 

pat išaugo mokymų skaičius kitoms tikslinėms grupėms (kultūros darbuotojams, buhalteriams). 

Švietimo centras atviras pokyčiams ir nuolat tobulėja. 2018 m. Švietimo centro projektinė 

veikla vertinama kaip efektyvi sritis. Kiekybine prasme palyginus su 2017 m. sumažėjo 2 vnt., 

tačiau apimtimi, turiniu, finansiniais ištekliais,  veikla, atsakomybėmis tapo dar brandesnė, nes 

keturi iš 10 koordinuojamų projektų yra tarptautinės programos „Erasmus+“ KA3 bei KA2 

projektai. Didelį dėmesį skiriame projektinei veiklai, sudarydami sąlygas rajono švietimo įstaigoms 

dalyvauti  tarptautinių projektų veiklose, kviesdami  pedagogus  gilinti kompenencijas ir skleisti 

profesinę patirtį užsienyje. 2018 metais du mokytojai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje 

Veronoje (Italijos Respublika), trys mokytojai gilino bendrąsias kompetencijas penkių dienų 

tarptautiniuose mokymuose Kranevo (Bulgarijos Respublika). Švietimo centras dalyvavo viešame 

konkurse ir laimėjo stažuočių vykdymą Kalvarijų, Birštono ir Alytaus rajono savivaldybių 

komandoms. Raguvos, Velžio, Naujamiesčio gimnazijos, Dembavos  lopšelis-darželis „Smalsutis“, 

Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“ Pažagienių daželis-mokykla dalinosi profesine patirtimi. 

Skatiname įstaigas dalintis  profesine patirtimi  įtraukdami konsultantus ir metodinių būrelių narius. 

Ypač gerai įvertintas Švietimo centro inicijuotas patirties sklaidos renginys „Kūrybinės dirbtuvės–
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2018“, švietimo įstaigų edukacine išvyka „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir bendrojo ugdymo 

mokinių pasiekimų gerinimo patirtis Estijoje“,  džiaugiamės vykdyta projektine veikla. Glaudžiai 

bendradarbiaujama su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais, formuojama mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo politika rajone bei planuojamas tikslingas kvalifikacinių lėšų 

panaudojimas. Švietimo centro darbuotojai dalyvauja konkrečių mokyklų išorės vertinimo parengtų 

pažymų aptarimuose, vertinimo rezultatus panaudojame planuodami  seminarų paklausą ir pasiūlą.  

Švietimo centras, siekdamas patenkinti kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir planuodamas 

ateinančių metų veiklas, atliko švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir sklaidos  

apklausą. Atsižvelgiant į gautus duomenis buvo rengiamos 2018 metų kvalifikacijos tobulinimo 

programos ir organizuojami renginiai. Rajono ugdymo institucijų pageidavimus įgyvendinome 75 

procentais. Kai kurie mokyklų pageidaujami kvalifikaciniai renginiai neįvyko dėl mokinio krepšelio 

lėšų stokos ar pasikeitusių švietimo įstaigų poreikių. 

Norime pažymėti, kad Švietimo centras atsižvelgė  į 2013 m. akreditacijos metu pateiktas 

ekspertų išvadas bei numatytas tobulinimo galimybes ir dirbo šia kryptimi. Viena iš tobulinimo 

galimybių – „Kryptingas projektinėje veikloje sukurtų inovacijų (produktų) įgyvendinimas ugdymo 

įstaigų praktikoje“. 2018 m. buvo išversta ir adaptuota Lietuvos švietimui knyga 

„Eksperimentuok!“, kuri sulaukė didelio pedagogų susidomėjimo, po tarptautinių mokymų 

pedagogai pritaikė įgytas žinias, rašė dienoraščius, dalinosi sėkmės istorijomis su Lietuvos 

mokytojais, projektų metu įgytomis priemonėmis „Eksperimentų kuprinės“, loginių žaidimų 

rinkiniais naudojosi švietimo įstaigos; įgytais robotukais džiaugiasi ir taiko ugdymo procese 

Naujamiesčio gimnazijos mokytojai; projektuose dalyvaujančių įstaigų mokytojai yra užsiregistravę 

projektų svetainėse, nuolat gauna informaciją apie Europos švietimo naujienas, metodikas. Daug 

dėmesio skyrėme antrai tobulinimo galimybei – „Centro interneto svetainės dizaino ir spartos 

atnaujinimas; įvairių apklausų anketų, konferencijose skaitytų pranešimų, atrinktų gerosios patirties 

pavydžių publikavimas svetainėje“. Atnaujintas įstaigos svetainės dizainas ir sparta, svetainės 

lankytojai gali rasti juos dominančią informaciją. Sudėtingiau sekėsi tobulinti galimybę 

„Konsultavimo veiklos tobulinimas“. Švietimo centras nėra parengęs konsultacijų efektyvumo 

vertinimo kreiterijų, nes buvo tikimasi, kad tokie kriterijai bus parengti nacionaliniu lygmeniu.  

    5.1. Stipriosios institucijos veiklos pusės: 

 projektinė veikla, ypač tarptautiniame lygmenyje;  

 veiklos viešinimas internete, rajono ir šalies leidiniuose; 

 profesinės patirties sklaidos renginiai, skatinatys mokytojų profesinį tobulėjimą. 

 

 5.2. Silpnosios institucijos veiklos pusės:  

   tikslus grįžtamasis  ryšys bei poveikis švietimo įstaigai  po  kvalifikacijos tobulinimo 

renginių; 

   nuotolinių/ mišriųjų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas. 

        

6. Institucijos veiklos tobulinimo galimybės: 

             Švietimo centro andragogų pagalba stiprinant neformaliąją lyderystę;  

            tiesioginio darbo su švietimo įstaigomis aktyvinimas,  padedant joms  įgyvendinti 

tobulinimo planus po išorės vertinimo. 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                 Jurgita Vaitiekūnienė 
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